NOWOŚĆ
Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)
- Twój dodatkowy atut na rynku pracy!

W naszej szkole możesz wzbogacić swoje cv o kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
uzyskując kwalifikację EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych!

Kurs jest bezpłatny i ma formę zaoczną. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

Uczestnicząc w kursie zdobywasz nową wiedzę i umiejętności,
ale także zyskujesz szersze perspektywy zdobycia wymarzonej, dobrze płatnej pracy.

*****

Kurs obejmuje 465 godzin zajęć, praktykę zawodową i kończy się zaliczeniem. Trwa
około 6-8 miesięcy. Można wnioskować o zwolnienie z zajęć dotyczących
odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych
w dotychczasowym procesie kształcenia, dzięki temu możesz ukończyć kurs znacznie
SZYBCIEJ.
*****

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista może po zrobieniu tego kursu
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości!!!
Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi
co najmniej 20, a więc kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem utworzenia takiej
grupy.

Rekrutacja na kurs składa się z kilki etapów:
1. Składanie wniosków o przyjęcie na kurs ( wniosek składa się wraz z kopię świadectwa
ukończenia dowolnej szkoły, chyba, że kandydat jest jednocześnie obecnym uczniem
naszej szkoły i posiadamy już jego dokumenty).
2. Termin składania dokumentów: 01.06.2020r. – 09.09.2020r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs (wrzesień 2020r.)
4. Wydanie kandydatom skierowania na badania lekarskie, które potwierdzą możliwość
odbywania praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie (badania wykonywane są na
własny koszt).
5. Dostarczenie do Zespołu Szkół Ekonomicznych zaświadczenia lekarskiego oraz
oryginału świadectwa ukończenia dowolnej szkoły.
6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na kurs.
7. Rozpoczęcie kursu (dla słuchaczy zorganizowane będzie spotkanie organizacyjne).

KKZ
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych
Lp

Zajęcia edukacyjne

Liczba godzin
w okresie trwania
kursu

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

2

Finanse

125

3

Kadry i płace

120

4

Pracownia finansów

70

5

Pracownia kadrowo-płacowa

60

6

Język obcy zawodowy

20

7

Pracownia statystyki

30

8

Podstawy ekonomii

20
465

CO TO JEST KKZ?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) pozwala uzupełnić wykształcenie w danym zawodzie
o dodatkowe kwalifikacje, dzięki czemu jako specjalista w danym zakresie masz większe
szanse na rynku pracy.
Możesz także w ten sposób szybko przekwalifikować się lub zdobyć nowe uprawnienia
zawodowe. Zdobycie w trakcie nauki szkolnej kilku pokrewnych kwalifikacji będzie
równoznaczne z możliwością wykonywania więcej niż jednego zawodu.
ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA
Tą dodatkową kwalifikację uzyskujesz w czasie krótszym niż w szkole uczestnicząc
w zajęciach w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w piątki
i w soboty w uzgodnionych godzinach.
KKZ umożliwiają elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku
pracy. Rynek zawsze stawia wyzwania, a z naszym kursem jesteś w stanie odpowiednio
na nie odpowiedzieć.

SZYBKO I BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW
Nauka w KKZ jest całkowicie bezpłatna! Wystarczy zapisać się na kurs i w nim uczestniczyć.
Istnieje możliwość zwolnienia z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia
zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia. Wystarczy potwierdzenie w postaci
stosownych świadectw, certyfikatów, czy też zaświadczeń. Dzięki temu jesteś w stanie
uzyskać właściwą kwalifikację w znacznie krótszym czasie.
Rozporządzenie w tej sprawie precyzuje, że osoba podejmująca kształcenie
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: dyplom zawodowy, dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny, świadectwo
czeladnicze lub dyplom mistrzowski, świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe, świadectwo ukończenia liceum profilowanego, certyfikat kwalifikacji zawodowej,
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego – jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi
prowadzącemu KKZ, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów
kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji
kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób,
chcących wzbogacić swoje CV o dodatkowy atut, bez względu na posiadane wykształcenie.
Może być to:







szkoła podstawowa,
gimnazjum,
zasadnicza szkoła zawodowa,
technikum,
liceum ogólnokształcące,
wyższa uczelnia.

Warunek to ukończenie 18 roku życia.

KILKA KROKÓW DO CELU
KKZ jest prowadzony zgodnie z programem nauczania, który opiera się na podstawie
programowej kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego
kursu zawodowego.

Ukończenie danego kursu daje możliwość przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową
komisje egzaminacyjną (OKE).

Każda osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
a dzięki temu uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji
zawodowej.

A JEŚLI UZYSKA SIĘ WSZYSTKIE KWALIFIKACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA DANY ZAWÓD?
Uzyskanie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie przy jednoczesnym potwierdzeniu co
najmniej wykształcenia średniego oznacza zdobycie pełnego zawodu i dyplomu technika
w danym zawodzie.

CO ZYSKUJESZ KOŃCZĄC KKZ?
Jako absolwent
zawodowego.

uzyskujesz

zaświadczenie

o

ukończeniu

kwalifikacyjnego

kursu

Zdany egzamin zawodowy (w naszej szkole) oznacza uzyskanie świadectwa potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód (mając wykształcenie
średnie) zdobywasz dyplom z tytułem technika.

PAMIĘTAJ, ŻE:




każda dodatkowa kwalifikacja zawodowa daje możliwość szybkiego
przekwalifikowania się oraz zwiększa szanse na rynku pracy na uzyskanie wymarzonej
pracy
w naszej szkole istnieje możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia o daną
dodatkową kwalifikację
kurs jest bezpłatny i prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę.

Szczegółowe warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia
ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

